
Da jeg overtog haven for ca. 10 år siden, 
var den nyanlagt med havebassin og nogle 
få bede, resten var græs. Køkkenhaven var 
det første jeg anlagde. Den startede på 4  x 
8 meter og er så vokset år for år. Senere 
begyndte jeg at anlægge blomsterbede 
rundt om havebassinet, og så er det gået 
slag i slag. Der bliver mindre græs år for 
år. Nogle bede er kun 2 år,og mange af 
træerne og buskene er også kun 2-4 år 
gamle, så haven er meget ung, og ville 
nok tage sig bedre ud med et par år mere 
på bagen. Men nu er det sådan, at haven 
og huset nok skal rives ned i forbindelse 
med en yderst tiltrængt renovering af østre 
side af Hovedgaden, så jeg vil vise haven 
frem inden det er for sent.

Vi fik henvendelse om en eventuel 
nedrivning i september 2013, så der gik 
havearbejde i stå. Der blev ikke anlagt nyt 
jordbærbed, som der burde, og der blev 
ikke lagt løg, plantet nyt eller andet, som 

jeg plejer at gøre. Men arbejdet har jeg 
fortsat, for jeg holder meget af det. Det er 
processen ligeså meget som resultatet. Jeg 
ser de positive ting og lader mig ikke slå 
ud af duerne, der spiser ærteplanterne, 
dræbersnegle og dem med hus, naboens 
kat, der bruger haven som kattebakke og 
uger med tørke. Haven bliver dyrket 
økologisk og miljøvenligt, og så gør det 
ikke noget, at der er lus eller rust i 
roserne. De kommer nok igen næste år. 
Græsplænen er også fuld af alt mulig 
andet end græs, men det er fint med mig.

Smag gerne på alle bærrene og 
krydderurterne på din vej gennem haven. 
De er ikke sprøjtede.

I jordstykket, som jeg har lejet af naboen, 
er der i det tidligere hønsehus gratis blade 
fra Haveselskabet og Landsforeningen 
Praktisk Økologi. Der er også plantesalg i 
og omkring hønsehuset. Hvis der er 



planter, som du gerne vil have en stikling 
af, så sig til. 

I havestuen er der siddepladser i tørvejr, 
og du kan få te, kaffe, kage og fadøl og 
måske læse i en havebog eller et haveblad. 
Du kan også tage det med ud i haven. Der 
er siddepladser rundt om i haven, også i 
vildnisset i den fjerneste ende af haven.

God fornøjelse og spørg endelig om alt 
muligt. 

Ina Vink Slott

Velkommen i haven 
Hovedgaden 27 i Ugerløse


